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A Házszabály 94 . §-ának (1) bekezdése alapján a Magyar Köztársaság 2009. évi
költségvetéséről szóló 2008. évi CIL törvény módosításáról szóló T/10675 .
törvényjavaslathoz a következ ő

módosító javaslato t
terjesztem elő :

1. A törvényjavaslat 3 §-át törölni javasoljuk :

A Kvtv. 3. számú melléklete Kiegészít ő szabályok 10. a) pontjának másodi k
mondata helyébe a következő rendelkezés lép:

„A 16.2.2., 16.2.3., 17.1 . és 17.2. pontokban szereplő jogcímek kivételével az e
törvényben meghatározott igénylési és elszámolási feltételeket kell alkalmazni a
2009/2010. nevelési évre, illetve tanévre is azzal, hogy a normatív hozzájáruláso k
fajlagos összegeit 2010. év január 1-jétől augusztus 31-éig a 2010. évi költségvetés i
törvény határozza meg.”]

2. A törvényjavaslat 5 §-ának (1)-(2) bekezdését törölni javasoljuk :

[(1) E törvény hatálybalépésével egyidej űleg :

a) a Kvtv. 3. számú melléklete 15. pontjában az „a 2009/2010 . nevelési évre,
tanévre” és a „- 2010. költségvetési évben id őarányosan 8 hónapra” szövegrész ,
továbbá a 16 .1.1., 16.1 .2., 16.2 .1 ., 16 .2.2., 16.2 .3 ., 16 .3 ., 16.4., 16 .5.1 ., 16.5.2 . a) és
b), 16.6 .1 ., 16.6 .2., 17.3. pont első mondatában az „a 2009/2010. tanévre” és a „-
2010. költségvetési évben id őarányosan 8 hónapra” szövegrész,

b) a Kvtv. 4. számú mellékletének 7. pontja ,

c) a Kvtv. 8. számú melléklete IV. részének 2 .2 .1 . a), b), c), d), e) és 2.2.2 .
pontjában a „- 2010. évben időarányosan 8 hónapra” szövegrész



hatályát veszti .

(2) E törvény hatálybalépésével egyidej űleg a Kvtv. 3. számú melléklet e
Kiegészítő szabályok 10 . J) pontjában szereplő F2 = utáni szövegrészben a
„tanévre” szövegrész helyébe a „tanév els ő négy hónapjára” szövegrész lép . ]

Indokolá s

A törvényjavaslat a járulékcsökkenés és az EHO megsz űnésének hatásaival számolva 2010 .
január 1-jétől forrásokat von el az iskolafenntartóktól. Sem az áfa növekedésével, sem az
inflációs hatásokkal nem számol . Teszi mindezt olyan normatívákkal, amelyek
nominálösszegei döntően kisebbre zsugorodtak a 2002-es normatíváknál is .

A költségvetési normatív oktatási támogatások több milliárdos csökkentése a z
önkormányzatok törvényben el őírt feladatellátását veszélyezteti . A közoktatásról szóló
törvény (Kt.) (9) bekezdése szerint :

„A fenntartó tanítási évben (szorgalmi időben), továbbá - a július-augusztus hónapok
kivételével - nevelési évbe n

a) iskolát nem indíthat, továbbá iskolát, kollégiumot, óvodát nem szervezhet át, ne m
szüntethet meg, fenntartói jogát nem adhatja át,

b) iskolai osztályt, kollégiumi csoportot, óvodai csoportot nem szerveztethet át, és ne m
szüntettethet meg,

c) az iskola, kollégium, óvoda feladatait nem változtathatja meg . "

A nem önkormányzati intézményfenntartók esetében, amelyek még kevésbé tudna k
pótlólagos forrásokat bevonni, ez egyenlő lehet a megszűnéssel . A forráskiesés pótlására val ó
felkészüléshez idő sem áll rendelkezésre, amely alkotmányossági oldalról kifogásolható .
Egyúttal sújtja az intézmények által ellátott gyermekeket is . Ez jelentheti azt, hogy az
oktatásban való részvétel — mindenekelőtt a kicsi, szórt és szegény településeket sújtva -
aránytalan teherrel jár (p1 . a sajátos nevelési igényű gyermekek esetén) és jelentheti azt is ,
hogy az oktatásban való részvétel ellehetetlenül (pl . alapfokú művészetoktatási intézmények) .

A törvényjavaslat különösen súlyosan hat a m űvészetoktatásban érintettek körére . Az
önkormányzatok már ma is olyan súlyos feladatellátási nehézségekkel, küzdenek, hog y
számos még meglévő művészeti iskolát is a megszűnés fenyeget . Még súlyosabb a helyzet a
nem önkormányzati szektorban, hiszen a forráskiesés esetükben még jelentősebb lehet, és a
fenntartó tanév közben a közoktatási törvény 117 . § (3) bekezdése szerint nem állapíthat me g
a tanulmányokért a finanszírozási körülmények romlása folytán magasabb térítési díjat sem :

„ (3) A tandíj tanévenként nem haladhatja meg a szakmai feladatra - a tanévkezdéskor
számított - folyó kiadások egy tanulóra jutó hányadát. A tandíjat - a vállalkozás alapján folyó
nevelés, oktatás kivételével - a tanulmányi eredményt ől függően csökkenteni kell . ”

A tanuláshoz fűződő jog sérelmét jelenti, hogy a tanuló úgy jelentkezik a m űvészetoktatásba,
hogy a térítési díjak még megfizethet őek volt, és azoknak az évek során bekövetkezett
nagymértékű emelkedése miatt kénytelen félbehagyni tanulmányait .

További jogos aggályt támaszt a térítési díjat fizet ők helyzete is. A térítési díj az oktatás
bekerülésének fedezetéül szolgál . Azok után, akik szociális vagy egyéb tanulmányi
teljesítményük miatt részben vagy egészben mentesülnek a térítési díj megfizetése alól, az



állam nem ad többlettámogatást, így oktatásuk költségeit, igen vitatható módon társaikkal
fizetteti meg . Mint az oktatási bizottság ülésén elhangzott, a min ősített iskolák esetében a
pályázati alapon felosztott többlettámogatás többek közt a mentesül ők miatt kieső díj
pótlására is szolgál . Bár ez erősen vitatható érvelés, a nem min ősített iskolákra végképp nem
alkalmazható . Továbbá: a kormány érvelése azt is jelenti, hogy mennél szegényebb
településen, mennél több szegény diákot felvéve m űködik az iskola, annál többet kell a
fenntartónak saját erőbő l hozzátennie.

Az pedig végképp érthetetlen, hogy a jogszabályban kiadott m űvészeti iskolai követelmények
mellett milyen alapon tesz támogatásbeli különbséget a kormány min ősített és nem minősített
iskolák között, mintegy kifejezve, hogy az egyik vagy másik helyen tanuló gyermeknek az
azonos követelmények teljesítéséhez nem kíván azonos támogatást nyújtani . Ez arra utal ,
hogy az esélyegyenlőségről szóban gyakran megemlékező kormány nem kívánja az
eredményes, jó minőségű oktatást minden tanuló számára egyformán garantálni .

Budapest, 2009 . október 2 .
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